Agenda styremøte i Norsk Boxerklubb Oslo og Akershus torsdag 1. november 2018 kl.
19:00 på Asylet.
Til: Arne, Benedicte, Ingunn, Nina, Tone, Monica, Ingrid og Line
Ikke til stede: Anne, Linn, Joachim, Ann Kristin
Sak 1 MH 29-30 september – oppsummering
Synd at vi ikke fikk fylt alle plassene. Dette skyldes i stor grad at vi måtte flytte helg. Ellers
bra helg.
Nina jobber med sak til NKK vedr. Schäferhundkubbens plutselige «nei» til bruk av sted. Vi
fikk noe tilbakemelding på at den ene av beskriverne snakket mye om ting som ikke hadde
noe med MH testen å gjøre. Vi er enige om at det er viktig å være tidlig ute så vi får de
beskriverne vi vi ha.

Sak 2 Dogs4All 16-18 nov
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Pakke henger på tirsdag så den er klar til torsdag. Monica, Tone og Pelle.
Møtes kl. 18.00 på torsdag for å rigge (Line kommer ikke)
Line sender over liste med utstyrsbehov til Dag. OBS sprayflasker og håndsprit. Rigger
13 traller, tre paller spon, vi må ha 13 traller tilgjengelig torsdag kl. 18.00
Nina ordner stoff
Nina ordner iZettels – varer
Nina ordner 1000 kroner i vekslepenger
Vi må være på plass på fredag.
Ingunn tar med noe brus (Cola, PepsiMax og Fanta)
Line tar med Ramløsa
Nina tar med pølser, brød, ketchup, sennep og snop

Fredag: Ingrid, Monica, Benedicte, Line, Tone, Pelle, Ann Kristin, Cecilia, Ingunn, Brigitta,
Torunn, Nina, Astrid, Helge, Anne
Lørdag: Ingunn, Tone, Pelle, Line, Monica, Astrid, Benedicte, Ann Kristin, Linn, Joachim,
Cecilia, Brigitta, Torunn, Mette, Lars Erik, Kari, Helge + 2, Nina, Ingrid, Anne
Søndag: Ingunn, Tone, Pelle, Line, Monica, Astrid, Benedicte (trøkkperioden), Linn, Joachim,
Anne, Cecilia, Brigitta, Torunn, Lars Erik, Kari, Helge + 2, Nina, Ingrid, Elizabeth N.
Når er messen åpen – når skal vi jobbe?
Anne og Line deler på «Line-jobben»

Sak 3 Julebord 3/12. Send ut info
Anne tar med julebordinvitasjon (25 eksemplarer). Begynner kl. 18.00 med styremøte, 18.30
begynner årsmøtet, julebord kl. 20.00
Sak 4 Årsmøtet 3/12
Årsmøte innkalling, (er lagt ut på web...)
Dagsorden til årsmøte og Årsberetning diskutert
økonomi – Nina og Monica tar et møte med Tone.
Valg: Sammensetning av styret. Hvor mange medlemmer og hvor mange vara.
Sak 5 Felles trening på tirsdager?
Annen hver tirsdag. Når starter vi? Legg ut info. Fordel ansvar. Vi har ikke kommet frem til
noe i denne saken.
Sak 6 - Boxernytt
Bør skrive om MH (Nina), Dogs4all (Joachim), Spor kl. D (Arne skriver stikkord). Annonse til
BN (Line)
Sak 7 – økonomi
Vi går nå fra gammelt kontonummer til nytt. Monica vurderer å gå på et kurs i eAccounting
Sak 8
- NBK OA sin ABC. ”hvem gjør hva”. Status. à Mange har skrevet inn. Følges opp videre. Ta
en utskrift så vi kan se hva som er der og hva som må inn.
Sak 9:
Vårkurs – Ingrid har datoer. Anne legger det ut på nettsiden.

Disse sakene kan vente og tas opp ved en senere styremøter:
- Studieforbundet hvordan fylle ut og hvordan er reglene.
- Massasjekurs. Anne jobber for å få til noe til vinteren.
- Utstillingstrening – Nina sendt mail til Henning? Status?
- MH stevne 11-12 mai 2019 Book dommere og sted
- Rallystevne 7 sept 2019. 7 sept. Book dommere og sted
Neste styremøte/årsmøte/julebord: 3/12-2018.
Første styremøte i 2019 er satt til 28/1-19

